
 
 
 
 

Bestyrelsesmøde i Foreningen til fremme af praksislæring 

Tirsdag d. 1. marts 2022 kl. 8.30-10.00 (ifm. Bestyrelsesinternat) 
 
 
Tilstede: Gert Møller, Bent Raun, Claus Bentsen, Peter Koudahl, Kim Kabat, Leif Jeppesen, Michael 
Bjergsø 

Afbud: Tina Jul, Gunvor Auken, Søren Janns, Ole Sværke 

 

REFERAT 

 

1. Godkendelse af referat fra foregående bestyrelsesmøde 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Opsamling på internatet  

Baggrund: Det netop afholdte internat har budt på drøftelser mv. omkring praksislæring samt 

sekretariatets arbejde fremefter. 

Indstilling: Det indstilles, at eventuelle konklusioner på internatets drøftelser formelt besluttes 

af bestyrelsen. Hvilke det måtte være, kendes i sagens natur ikke pt.  

Beslutning: Internatet gav endnu engang anledning til gode og værdifulde drøftelser, som 

bringer sekretariatets arbejde videre. Både i retning og i at blive mere klar og konkret på strategi 

(fx vægtningen ml. FGU-fokus og øvrigt fokus) samt i hvordan det fundament, vi står på ift. 

praksislæring, kan fungere som rettesnor i vores virke – også som konsulenter; det er 

balancegangen mellem at turde være normativ ovf. at tilpasse / være lydhør ift. den institution / 

organisation, man samarbejder med.  

Internatet gav ikke anledning til egentlige beslutninger, men en konklusion var, at vi skal arbejde 

videre med det – konkret på den måde at 1) bestyrelsen skal fremlægge vigtige pointer og 

pejlemærker ved den kommende generalforsamling (i form af oplæg, handleplan el.lign.) og 2) 

medlemmerne skal inddrages ved vores efterårskonference d. 9/11. Sekretariatet sammenfatter 

pointer i drøftelserne i et notat el. oplæg, som bestyrelsen på mødet d. 25/4 kan arbejde videre 

med frem mod generalforsamlingen. 

 

4. Økonomi – Status på regnskab 2021 samt et blik frem mod 2022 (herunder forventede 

aktiviteter i 2022) 



 
 

Baggrund: Regnskab 2021 er klar til at blive sendt til revisor. Jf. orienteringen på mødet d. 12/12 

2021, er resultatet en lidt større indtægt, end det reviderede budget (ca. 1,6 mio. kr. mod 

forventet ca. 1,5 mio. kr.). Og dermed også et mindre minus. Likviditetsmæssigt har vi ca. 

950.000 kr. (pr. 24/2) og derudover ca. 1.035.000 kr. i finansiel aktivitet (kursværdi pr. 31/12 

2021).  

Forventede aktiviteter i 2022 er fortsat det niveau, som budgettet er lagt efter, men også med 

de forbehold, der blev gjort opmærksom på ved det foregående møde (jf. referatet fra mødet d. 

12/12 2021). 

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager regnskab 2021 til efterretning. 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte, at regnskab 2021 sendes til revisor. 

 

5. Formandshonorar og et samlet blik på sekretariatet 

Baggrund: Jf. pkt. 6 på foregående bestyrelsesmøde (d. 12/12 2021) besluttedes, at der skal 

udarbejdes et notat omkring formandshonorar, samt at bestyrelsen i drøftelsen heraf skal 

inddrage et samlet blik på sekretariatet. Notatet er udvidet på den måde at det overordnet 

kigger på sekretariat og bestyrelse i form af organisering og rammer, herunder også 

formandshonorar.  

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender notatet.   

Beslutning: Bestyrelsen drøftede først foreningens og sekretariatets organisering og var enige i 

at fastholde den nuværende form. I drøftelsen af honorar og resultatløn deltog Gert og Michael 

ikke pga. habilitet. Bestyrelsen besluttede, at formandshonoraret ikke bindes op på resultater, 

idet det principielt implicerer en sårbarhed/kritik i og med FGU SV er kunde i FFP. Bestyrelsen 

besluttede endvidere, at kriterierne for sekretariatets resultatløn skal være mere præcise, 

således at der ikke er tvivl om, hvornår og hvorfor det er opfyldt / ikke opfyldt. Det er 

bestyrelsen, der vurderer, om resultaterne er opfyldt, samt om ordningen skal fortsætte i 2023. 

 

6. Næste møde og eventuelt: 

Vi er i færd med at lave et årshjul, men de kommende møder og andre væsentlige datoer er 

herunder: 

• 25/4 Bestyrelsesmøde (15.00-16.30 over Teams) 

• 9/6 Generalforsamling (16.00-18.00 over Teams) 

• 5/9 Bestyrelsesmøde (15.00-16.30 over Teams) 

• 9/11 Konference 

• 1/12 Bestyrelsesmøde (15.00-16.30 over Teams) 

Bestyrelsen drøftede for og imod Teams-mødeformen. Det har åbenlyse fordele for en 

bestyrelse, hvis medlemmer er spredt udover landet. Men det har også sine begrænsninger i at 

komme omkring og dybere ned i drøftelser og problemstillinger. Formanden konkluderede, at 

det vil være et opmærksomhedspunkt, samt at dagsordenen vil afgøre, hvornår der er behov for 

fysisk møde. 
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